
المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي

بـــــــــــــاراةـــــــالن عـــــــــن مـإعــــ
ییـنـتـالمیــذ دركمرشحین بصفةانخراطبــاراة مـن أجــل ـریـبـا مـلكي قـمـظـم الـــدرك الـنـی

:التالیـةفي المیادین ةــح اإلداریـالمصاللفائدة ،متخصصین
تــــــــقــــــنـــــــي*
.محاسبة المقاوالت-
.الطبخ-

:بـــــــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1
:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین

؛مغربیةـ من جنسیة 
مسلمة من طرف المعاھـد التابعة لمكتب التكوین المھنيالمذكورة أعاله،التخصصاتفيشھادةعلى ینـ حاصل

وإنـعاش الشـغل أو المؤسسات المماثلة ؛
؛على شھادة البكالوریاینحاصل-
؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25وسـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغینـ 

؛والعقل ــمالـجـسـيـ سلیم
؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-

.لإلناثم1,68-
؛من إحدى الوظائف العمومیةینیر مطرودغـوـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة

.2017ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة إرسالھملم یسبق لـ

:مــلــف الـتـرشـیح .2
:یتكون ملف الترشیح من 

ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكي؛ـ طلب 
؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةدزدیاالانسخة مــن عــقــد ـ
؛لتعریف لالوطنیةـبطـاقة للمصادق علیھانسخة ـ 

التخصص؛مصادق علیھا لشھادةـ نسخة
العدلي؛نسخة من السجل -
؛نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـةـ
الـعـزوبـة؛شـھـادة ـ
؛شھــادة السكنى-
؛البكالوریامصادق علیھا لشھادةنسخةـ 

؛العائلي والشخصياالسمتحمالنینفوتوغرافیتینـ صورت
.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویظرفـ

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميـرال السید الـجــنإلى2017.05.10قبل تاریخ ملف الترشیح رسالإیجب 
.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفینمصلحة "مباراة المصالـح اإلداریـة"الملكي 

:اســتــدعاء.3
.الذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةنوحالـمـرش

:جراء المباراةإ.4
:مواضیع كتابیة 3ین فيحالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-
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إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي
الـــدرك الـملكــــــي

بـــــــــــــاراةـــــــالن عـــــــــن مـإعــــ
، لفائدة متخصصینن ییـــذ دركـتـالمیمرشحین بصفةانـخـراطل ــن أجـبــاراة مـریـبـا مـلكي قـمـظـم الـــدرك الـنـی

:التالیة ن یدافي المیرياالتصال والسمعي البصمصلحة
:ي صحاف*:تــقــنــي مـتـخـصـص *
.من طرف المعھد العالي لإلعالم واالتصالمسلمدبلوم-.السمعي البصريـ 
.الشبكات المعلوماتیةتقنیات -
.معلوماتيالطبع ال-
:بـــــــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1

:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین
؛ـ من جنسیة مغربیة

التكوینلمكتبالتابعةالمعاھـدطرفمنمسلمةالمذكورة أعاله،في التخصصاتشھادة علىینـ حاصل
؛و المؤسسات المماثلةالشـغل أوإنـعاشالمھني

؛ة من طرف المعھد العالي لإلعالم واالتصال بالنسبة للصحافیین مسلمشھادة علىینحاصل-
؛أو تقنیةالباكلوریا علومشھادةعلىینـ حاصل

؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25وسـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغینـ 
؛والعقل ـجـســـماليسلیمـ 
؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-

.لإلناثم1,68-
.العمومیةمن إحدى الوظائف ینودغـیر مطروـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة

.2017إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنةلم یسبق لھمـ
:مــلــف الـتـرشـیح .2

:یتكون ملف الترشیح من 
؛ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكيـ طلب 

؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداإلـ نـســخــة مــن عــقــد 
؛تعریف للالوطنیة ـبطـاقةللمصـادق عـلـیھا نسخة -
السـجـل العـدلي ؛نسـخـة من-
؛نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة-
شـھـادة الـعـزوبـة؛-
؛شھــادة السكنى -

؛البكالوریامصادق علیھا لشھادةـ نسخة
؛مصادق علیھا لشھادة التخصصـ نسخة
؛العائلي والشخصياالسمتحمالنن ین فوتوغرافیتیـ صورت

.عنوانالبع بریدي ون علیھما طایـ ظرف
د الدرك ــائـ، قدوكوردارميـرال السید الـجــنإلى2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ 

.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفینمصلحة "مباراة مصلـحة االتصال والسمعي البصري"الملكي 
:اســتــدعاء.3

.تدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةالذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باسنوحالـمـرش
:إجراء المباراة.4

:مواضیع كتابیة 3ین في حالـمـرشسیتم اختبار
؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-
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المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي
بـــــــــــــاراةــــــــــن مــــــالن عـإعــــ

لفائدة متخصصین،انخراط مرشحین بصفة تالمیذ دركیین بـاراة مـن أجـل ـریـبـا مـلكـي قـمـظـم الــدرك الـنـی
:التالیـة في المیادین المصلحة المركزیة للھندسة

:أو التخصصشھادة التـأھـیل المـھنـي*:تــقــنــي مـتـخـصـص*
.النجارة الخشبیة-.األشـغـــالمـســیـر-

الترصیص الصحيعامل مؤھل في -
:التخصص*:تــــــــقــــــنـــــــي*
.بنـاء متعدد الكفاءات-.كـھـربـاء الـبـناء-
.الحدادة-.التبرید والتكییف-
.زجاج-صباغ -.مراقبة جودة المعدات-

.جباص-
:بـــــــــــاراةـفي الـمشـــــاركـــــة المـــــروطـــــــش.1

:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین
؛مغربیةمن جنسیة ـ

وإنـعاش الشـغل مسلمة من طرف المعاھـد التابعة لمكتب التكوین المھنيالمذكورة أعاله،في التخصصاتشھادةعلىینـ حاصل
أو المؤسسات المماثلة ؛

،التقنيوللتقنـي المتخصصبالنسبة أو تقنیةلوریا علومالباكشھادة علىحاصلین-
؛والتخصصتأھیل المھنيللعلى األقل  بالنسبة ذع مشتركشھادة مدرسیة مستوى ج-
؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25و سـنـة على األقـل18العـمر العزب والبالغین من ـ 
والعقلالـجـســـميسلیمـ
؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىنیمتوفـر-

.لإلناثم1,68-
؛العمومیةمن إحدى الوظائف ینغـیر مطرودوـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة

.2017إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة لم یسبق لھمـ
:مــلــف الـتـرشـیح .2

:تكون ملف الترشیح من ی
؛ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكي طلب -

؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداالـ نسخة مـن عــقــد 
؛للـبطـاقة الوطنیة للتعریف مصادق علیھانسخة -
؛نسخة من السجل العدلي-
سـوابـق الـعـدلـیـة؛نسخة من بـطـاقـة الـ-
؛شـھـادة الـعـزوبـة-
شھــادة السكنى؛-

؛ قـنـيالتوالمـتـخـصـصقـنــي للتبالنسبة لبكالوریاالشھادةمصادق علیھاـ نسخة
والتخصص؛تأھیل المھنيللمستوى جدع مشترك بالنسبةشھادة مدرسیة-

؛لشھادة التخصصمصادق علیھاـ نسخة
؛العائلي والشخصياالسمتحمالن ن یافیتن فوتوغریـ صورت

.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویـ ظرف
د الدرك الملكيــائـ، قدوكوردارميالسید الـجــنـرال إلى2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ

.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفین مصلحة "مباراة المصلـحة المركـزیـة للھـندسـة"
:تــدعاءاســ.3

.الذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةنوالـمـرشح
:إجراء المباراة.4

:مواضیع كتابیة 3ین في الـمـرشحسیتم اختبار
؛العربیة -
الفرنسیة ؛-
.التخصص-
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المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
ــــــيإدارة الدفـــــــاع الوطنــ
الـــدرك الـملكــــــي

بـــــــــــــاراةـــــــالن عـــــــــن مـإعــــ
، متخصصین ییـنـتـالمیــذ دركانخراط مرشحین بصفة بــاراة مـن أجــل ـریـبـا مـلكي قـمـظـم الـــدرك الـنـی

:التالیـةفي المیادین الجویةالمجموعةلفائدة 
:تـخـصـصــات الـطـیـران*:   تــقــنــي مـتـخـصـص**
بكالوریا علوم-.                                المیكاترونیك-
)بیةریاضیة أو تجری(.لـیة واألدواتیة الصناعیةاآلـ 
.إلكترومیكانیك األنظمة التلقائیةـ 
:بـــــــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1

:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین
على شھادة في التخصصات المذكورة أعاله، مسلمة من طرف المعاھـد التابعة لمكتب التكوین المھنيینـ حاصل

أو المؤسسات المماثلة؛وإنـعاش الشـغل 
؛البكالوریا علوم أو تقنیة شھادةعلىـ حاصال

؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 22و سـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغینـ 
سنة 20و 18ین من العمر ما بوبالغین) ریاضیة أو تجریبیة(علوم شھادة البكالوریا، لتخصصات الطیرانبالنسبة ـ

؛2017.09.01إلى تاریخ 
و العقل ؛الـجـســـميـ سلیم

؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-
.لإلناثم1,68-

.العمومیةمن إحدى الوظائف ینغـیر مطرودوـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة
.2017باراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مملم یسبق لھـ

:مــلــف الـتـرشـیح .2
:یتكون ملف الترشیح من 

؛ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكيـ طلب 
؛الـفـرنـسـیـةو باللـغـتـیـن الـعـربـیـةزدیاداالـ نـســخــة مــن عــقــد 

؛تعریف للالوطنیةـبطـاقةلللـیھا مـصادق عنسخة -
نسخة من السجل العدلي؛                      -
شـھـادة الـعـزوبـة؛ـ
؛    نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـةـ
شھــادة السكنى؛-

؛للتقني المتخصص أو تقنیة بالنسبةعلوم البكالوریامصادق علیھا لشھادةـ نسخة
علیھا لشھادة التخصص؛مصادق ـ نسخة
؛لتخصصات الطیرانبالنسبة) ریاضیة أو تجریبیة(علوم البكالوریامصادق علیھا لشھادةـ نسخة

؛العائلي والشخصياالسمن مكتوب علیھما من الخلف یفوتوغرافیتینـ صورت
.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویـ ظرف

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميـرال السید الـجــنىإل2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ 
.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفینمصلحة "مباراة المجوعة الجویة"الملكي 

:اســتــدعاء.3
.الذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةنوحالـمـرش

:إجراء المباراة.4
:المواضیع الكتابیة التالیة ین في حالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
؛التخصص -
.االنجلیزیة-
. إضافة إلى الریاضیات والفیزیاء بالنسبة لتخصصات الطیران-
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5

المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي
بـــــــــــــاراةـعـــــــــن مــــــالنـإعــــ

لفائدة متخصصین،انخراط مرشحین بصفة تالمیذ دركیین بـاراة مـن أجـل ـریـبـا مـلكـي قـمـظـم الــدرك الـنـی
:التالیـة في المیادین معھد علوم األدلة الجنائیة للدرك الملكي

:ـص تــقــنــي مـتـخـص*:الجامعیة العامة دبـلـوم الدراسات*
.الصیانة االلكترونیة-الكیمیاء-
:تـــــقـــنــــي*
.صیانة ودعم المعلومیات والشبكاتتقنیات-
:بـــــــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1

:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین
؛مغربیةـ من جنسیة 

مسلمة من طرف المعاھـد التابعة لمكتب التكوین المھنيالمذكورة أعاله،في التخصصاتشھادةین علىـ حاصل
وإنـعاش الشـغل أو المؤسسات المماثلة ؛

،أو تقنیةحاصلین على شھادة الباكلوریا علوم-
؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25و سـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغینـ 
؛والعقل لـجـســـمايسلیمـ

؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-
.لإلناثم1,68-

؛العمومیةمن إحدى الوظائف ینغـیر مطرودوـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة
.2017لم یسبق لھم إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة ـ

:مــلــف الـتـرشـیح .2
:یتكون ملف الترشیح من 

؛ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكي طلب -
؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداالـ نسخة مـن عــقــد 

؛للـبطـاقة الوطنیة للتعریف مصادق علیھانسخة -
دلي ؛نسخة من السجل الع-
نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة؛-
شـھـادة الـعـزوبـة ؛-
شھــادة السكنى؛-

؛ التقـنـيوللتقـنــي المـتـخـصـصبالنسبة لبكالوریاامصادق علیھا لشھادةـ نسخة
؛لشھادة التخصصمصادق علیھاـ نسخة

؛العائلي والشخصيتحمالن االسمن ین فوتوغرافیتیـ صورت
.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویـ ظرف

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميالسید الـجــنـرال إلى2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ 
.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفین مصلحة "للدرك الملكي"مباراة معھد علوم األدلة الجنائیة"الملكي

:اســتــدعاء.3
.ن ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةالذینوحالـمـرش

:إجراء المباراة.4
:مواضیع كتابیة 3ین في حالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-
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المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

لكــــــيالـــدرك الـم
بـــــــــــــاراةـــــــالن عـــــــــن مـإعــــ

، متخصصینییـنـتـالمیــذ دركمرشحین بصفةانخراطبـاراة مـن أجـل ـریـبـا مـلكـي قـمـظـم الــدرك الـنـی
:التالیـةفي المیادین مـیـات لوعـلمامصلحةلفائدة 

:تــقــنــي مـتـخـصـص*

.اإلعالمیاتالتنمیة في تقنیات -
.تقنیات شبكات المعلومیات-
.تصاالت المتعددةالتقنیات التنمیة في وسائط ا-
.الصناعیة الحراریة-

:بـــــــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1
:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین

؛مغربیةـ من جنسیة 
التابعة لمكتب التكوین المھنيالمعاھـدمسلمة من طرف ،المذكورة أعالهفي التخصصاتشھادةین علىحاصلـ

أو المؤسسات المماثلة ؛وإنـعاش الشـغل
،على الباكلوریا حاصلین-
؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25و سـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغین-
؛والعقل الـجـســـميسلیمـ
؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-

.لإلناثم1,68-
؛العمومیة ود من إحدى الوظائف غـیر مطرو ـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة

.2017إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة لم یسبق لھمـ

:ــف الـتـرشـیح مــل.2
:یتكون ملف الترشیح من 

ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكي؛طلب -
؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداالـ نـســخــة مــن عــقــد 

؛للتعریف للـبطـاقة الوطنیةمصادق علیھانسخة -
؛نسخة من السجل العدلي-
؛نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة-
شـھـادة الـعـزوبـة؛-
؛شھــادة السكنى-

؛لبكالوریاامصادق علیھا لشھادةـ نسخة
؛التخصصلشھادةمصادق علیھاـ نسخة

؛العائلي والشخصياالسمتحمالنن ین فوتوغرافیتیـ صورت
.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویـ ظرف

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميـرال السید الـجــنإلى2017.05.10الترشیح قبل تاریخ یجب إرسال ملف
.بالرباط) قسم االنخراط(الموظفینمصلحة "مبـاراة مصلـحة المعلومـیات"الملكي 

:اســتــدعاء.3
.الذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةنوحالـمـرش

:لمباراةإجراء ا.4
:مواضیع كتابیة 3ین في حالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-
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المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي

بـــــــــــــاراةـــــــالن عـــــــــن مـإعــــ

،متخصصینییـنـتـالمیــذ دركمرشحین بصفة انخراط بـاراة مـن أجـل ـریـبـا مـلكـي قـمـك الظـم الــدرـنـی
.للدرك الملكيالمختبر الجینيلفائدة صلین على اإلجازة في علم األحیاء حا

:بــــــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1
:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین

؛مغربیةـ من جنسیة 
؛اإلجازة في علم األحیاءین علىـ حاصل

؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25و سـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغینـ 
؛والعقل الـجـســميسلیمـ

؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-
.لإلناثم1,68-

؛العمومیةمن إحدى الوظائف ینغـیر مطرودوـدون سوابــق عــدلـیـةـ بــ
.2017لم یسبق لھم إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة ـ

:مــلــف الـتـرشـیح .2
:یتكون ملف الترشیح من 

؛اط في صفوف الدرك الملكي ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخرطلب -
؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداالـ نسخة مـن عــقــد 

؛للـبطـاقة الوطنیة للتعریف مصادق علیھانسخة -
نسخة من السجل العدلي ؛-
؛نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة-
شـھـادة الـعـزوبـة ؛-
شھــادة السكنى؛-
؛اإلجازة في علم األحیاء ـ 

؛العائلي والشخصيتحمالن االسمن ین فوتوغرافیتیـ صورت
.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویـ ظرف

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميالسید الـجــنـرال إلى2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ 
.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفین مصلحة "للدرك الملكيمختبر الجینيالمباراة "الملكي

:اســتــدعاء.3
.الذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةنوحالـمـرش

:إجراء المباراة.4
:مواضیع كتابیة 3ین في حالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-
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ـــــــــــــــةالمملـكـــــة المـغــــــربـی
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي
بـــــــــــــاراةـــــــالن عـــــــــن مـإعــــ

لفائدة ،متخصصیننتالمیذ دركییمرشحین بصفةانخراطبـاراة مـن أجـل ـریـبـا مـلكـي قـمـظـم الــدرك الـنـی
:التالیـةالمیادین فيلصیانة للسیارات و االمصلحة المركزیة

:تــقــنــي* :تــقــنــي مـتـخـصـص*
).الوزن الثقیل والشاحنات(إصالح اآلالت ذات المحرك -.التشخیص وإلكترونیك السیارات-
).السیارات(إصالح اآلالت ذات المحرك -.لتركیب المعدنياالدراسات فيمكتب -

.عدنيالتركیب الم-
.كھرباء الصیانة الصناعیة-
.التبرید الصناعي-
.صباغة السیارات-

:بــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1
:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین

؛مغربیةـ من جنسیة 
اھـد التابعة لمكتب التكوین المھنيمسلمة من طرف المعالمذكورة أعاله،التخصصاتفيشھادةعلى ـ حاصلین

وإنـعاش الشـغل أو المؤسسات المماثلة ؛
؛على شھادة البكالوریاینحاصل-
؛2017.09.01تـاریـخفيعلى األكـثـر سنـة25وسـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغین-
العقل ؛والـجـســـميسلیمـ

؛للذكورم1,70-: لىعلى قـامـة ال تقـل عینمتوفـر-
.لإلناثم1,68-

؛من إحدى الوظائف العمومیةینغـیر مطرودو ـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة
.2017إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنةلم یسبق لھمـ

:مــلــف الـتـرشـیح .2
:یتكون ملف الترشیح من 

؛ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكيـ طلب 
؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداالـ نـســخــة مــن عــقــد 

؛مصادق علیھا لشھادة التخصصـ نسخة
؛نسخة من السجل العدلي-
ـة ؛ شـھـادة الـعـزوب-
؛تعریف للـاقة الوطنیةللـبطمصادق علیھانسخة -
؛نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة-
؛شھــادة السكنى -
؛البكالوریامصادق علیھا لشھادةنسخةـ 

؛العائلي والشخصياالسمتحمالنن یفوتوغرافیتینـ صورت
.عنوانالابع بریدي ون علیھما طیـ ظرف

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميـرال السید الـجــنإلى2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ 
.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفینمصلحة "مـباراة المصلـحة المركـزیـة للسیارات و الصـیانـة"الملكي

:اســتــدعاء.3
.سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةالذین ثم انتقائھم، نوحالـمـرش

:إجراء المباراة.4
:مواضیع كتابیة 3ین في حالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-
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المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي

بـــــــــــــاراةـــــالن عـــــــــن مـــإعــــ

،متخصصینییـنـتـالمیــذ دركمرشحین بصفة انخراط بـاراة مـن أجـل ـریـبـا مـلكـي قـمـظـم الــدرك الـنـی
.المصلحة المركزیة لتكوین تقنیي التأنیسلفائدة 

:بـــــــــاراةـفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش.1
:باراة مفتوحة في وجھ المرشحینالم

؛مغربیةـ من جنسیة 
المعھد الملكي للتقنیین مسلمة من طرف ،تقني متخصص في تربیة الحیوانات المجترةشھادةین علىحاصلـ

؛المتخصصین في تربیة المواشي أو المؤسسات المماثلة 
؛2017.09.01تـاریـخفياألكـثـر سنـة على 25و سـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغینـ 
؛والعقل الـجـســميسلیمـ

؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-
.لإلناثم1,68-

؛العمومیةمن إحدى الوظائف ینغـیر مطرودوـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة
.2017أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة لم یسبق لھم إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراةـ

:مــلــف الـتـرشـیح .2
:یتكون ملف الترشیح من 

؛ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكي طلب -
؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداالـ نسخة مـن عــقــد 

؛ـاقة الوطنیة للتعریف للـبطمصادق علیھانسخة -
نسخة من السجل العدلي ؛-
؛نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة-
شـھـادة الـعـزوبـة ؛-
شھــادة السكنى؛-
؛اإلجازة في علم األحیاء ـ 

؛العائلي والشخصيتحمالن االسمن ین فوتوغرافیتیـ صورت
.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویـ ظرف

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميالسید الـجــنـرال إلى2017.05.10ال ملف الترشیح قبل تاریخ یجب إرس
.الرباطب)قسم االنخراط(الموظفین مصلحة "التأنیسالمصلحة المركزیة لتكوین تقنیيمباراة "الملكي

:اســتــدعاء.3
.ان المباراةالذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكنوحالـمـرش

:إجراء المباراة.4
:مواضیع كتابیة 3ین في حالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-

https://www.tawjihnet.net
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المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي
اةبــــــــــارـإعــــــــالن عــــــن م

، لفائدة متخصصینمرشحین بصفة تالمیذ دركیین انخراطبـاراة مـن أجـل ـریـبـا مـلكـي قـمـظـم الــدرك الـنـی
:التالیـةفي المیادین النفسیة واالجتماعیةالدراساتمصلحة

:دبـلـوم الـــدولــة*:اإلجازة أو اإلجازة المھنیة*
.األمراض العقلیة-.علم النفس-
.حركي-نفساني-.ي متخصصمرب-
.مصحح النطق-.تربیة الطفولة الصغرى-
.متخصص في الحمیة-.ما قبل المدرسةتربیة ال-
:تـقــنـي*
.عامل اجتماعي تربوي-

:بــــاراةـفي الـمالمــــشــــاركـــة ـروطــــش.1
:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین

؛مغربیةـ من جنسیة 
وإنـعاش الشـغلمسلمة من طرف المعاھـد التابعة لمكتب التكوین المھنيالمذكورة أعاله،شھادة في التخصصاتعلىینحاصلـ

أو المؤسسات المماثلة ؛

،لوریا ین على البكاحاصل-
ــــاالثامستوى - ؛للتقنیینعلى األقل  بالنسبة نیــــة مــــن ســــلك الباكالوری
؛2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25و سـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغین-
؛والعقل الـجـســـميسلیمـ
؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-

.لإلناثم1,68-
؛العمومیة من إحدى الوظائف ینغـیر مطرودو ـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة

.2017لترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة إرسال ملف املم یسبق لھـ
:مــلــف الـتـرشـیح .2

:یتكون ملف الترشیح من 
ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكي؛طلب -

؛فـرنـسـیـةباللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـزدیاداالـ نـســخــة مــن عــقــد 
؛للتعریف للـبطـاقة الوطنیةمصادق علیھانسخة -
نسخة من السجل العدلي؛-
نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة؛-
شـھـادة الـعـزوبـة؛-
شھــادة السكنى؛-

؛لبكالوریاامصادق علیھا لشھادةـ نسخة
؛للتقنیینألقل  بالنسبة على اشھادة مدرسیة مستوى الثانیة من سلك البكالوریا-

؛لشھادة التخصصمصادق علیھاـ نسخة
؛العائلي والشخصياالسمتحمالنن ین فوتوغرافیتیـ صورت

.عنوانالن علیھما طابع بریدي ویـ ظرف
د الدرك الملكي ــائـ، قدوكوردارميالسید الـجــنـرال إلى2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ

.بالرباط) قسم االنخراط(الموظفین مصلحة "الدراسات النفسیة واالجتماعیةـحة مبـاراة مصل"
:اســتــدعاء.3

.الذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةنوالـمـرشح
:إجراء المباراة.4

:مواضیع كتابیة 3ین في الـمـرشحسیتم اختبار
؛العربیة -
الفرنسیة ؛-
.لتخصصا-
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المملـكـــــة المـغــــــربـیـــــــــــــــة
إدارة الدفـــــــاع الوطنــــــــي

الـــدرك الـملكــــــي
بـــــــــــــاراةـــــــالن عـــــــــن مـإعــــ

، متخصصینن ییـــذ دركـتـالمیانـخـراط مرشحین بصفة ـل ـن أجـبــاراة مـریـبـا مـلكي قـمـظـم الـــدرك الـنـی
:التالیـةفي المیادین المصلحة المركزیة للمواصـالت لفائدة 

:تــقــنــي مـتـخـصـص*
.االتصاالت-
.إلكترومیكانیك األنظمة التلقائیةـ
.التنمیة في اإلعالمیاتتقنیات ـ
.تقنیات شبـكات المعلومیات-

:ــــــــــاراةبــفي الـمالمــــشـــــاركـــــة ـروطـــــــش. 1
:المباراة مفتوحة في وجھ المرشحین

؛ـ من جنسیة مغربیة
في التخصصات المذكورة أعاله،  مسلمة  من  طرف  المعاھـد  التابعة  لمكتب  التكوین المھني شھادةعلىینـ حاصل

؛وإنـعاش  الشـغل أو المؤسسات المماثلة 

،المتخصص للتقنـيعلى الباكلوریا بالنسبة ینحاصل-
.2017.09.01تـاریـخفيسنـة على األكـثـر 25و سـنـة على األقـل18من العـمر العزب والبالغینـ 
؛ والعقل الـجـســـمميسلیـ 
؛للذكورم1,70-: على قـامـة ال تقـل علىینمتوفـر-

.لإلناثم1,68-
.العمومیةلوظائف من إحدى اینودغـیر مطروـ بـــدون سوابــق عــدلـیـة

.2017إرسال ملف الترشیح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خالل سنة لم یسبق لھمـ

:مــلــف الـتـرشـیح .2
:یتكون ملف الترشیح من 

؛ترشیـح یحمل رقم الھاتف و دوافع االنخراط في صفوف الدرك الملكيـ طلب 
؛باللـغـتـیـن الـعـربـیـة و الـفـرنـسـیـةزدیاداإلـد ـ نـســخــة مــن عــقـ

؛تعریف للالوطنیة ـبطـاقةللمصـادق عـلـیھا نسخة -
نسـخـة من السـجـل العـدلي ؛-
نسخة من بـطـاقـة الـسـوابـق الـعـدلـیـة ؛-
شـھـادة الـعـزوبـة؛-
شھــادة السكنى ؛-

؛لبكالوریاامصادق علیھا لشھادةـ نسخة
مصادق علیھا لشھادة التخصص ؛ـ نسخة

؛العائلي والشخصياالسمتحمالنینفوتوغرافیتینـ صورت
.عنوانالعلیھما طابع بریدي وینـ ظرف

د الدرك ــائـ، قدوكوردارميالسید الـجــنـرال إلى2017.05.10یجب إرسال ملف الترشیح قبل تاریخ 
.الرباطب) قسم اإلنخراط(الموظفین مصلحة "واصـالتمباراة المصلـحة المركـزیـة للمـ"الملكي 

:اســتــدعاء.3
.الذین ثم انتقائھم، سیتوصلون باستدعاء یحمل تاریخ ومكان المباراةنوحالـمـرش

:إجراء المباراة.4
:مواضیع كتابیة 3ین في حالـمـرشسیتم اختبار

؛العربیة -
؛الفرنسیة -
.التخصص-
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